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TravenUp faz anúncio de graça para prestador de serviço ao turista 

Todo viajante, a turismo ou a negócio, precisa de apoio para fazer sua viagem com 

comodidade e segurança – e há várias formas de prestação de serviço para tornar essa 

viagem produtiva, com passeios inesquecíveis e experiências interessantes e agradáveis. 

Para servir de elo de ligação entre o viajante e a cadeia de turismo, o TravenUp está lançando 

uma plataforma de anúncios Peer-to-Peer, totalmente gratuita; ou seja, você anuncia o 

serviço e o consumidor faz contato direto com você. Esse contato é feito diretamente por 

telefone, WhatsApp, e-mail ou redes sociais, sem intermediários, sem nenhuma taxa. Isso é o 

que faz cair e não aumentar os preços dos serviços oferecidos pela Internet. “Os grandes 

portais de vendas na área de turismo cobram taxas superiores a 30% para utilizarem seus 

serviços”, lembra Evandro Inada, co-fundador do TravenUp. 

Após contatar o prestador de serviço que colocou seu anúncio na vitrine do TravenUp, o 

viajante poderá pagá-lo localmente com dinheiro ou cartão de crédito. O TravenUp não tem 

participação nessa transação. Não temos meio de pagamento. “O que nós queremos é que os 
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serviços de quem anunciar em nossa plataforma cresçam cada vez mais com qualidade e 

segurança”, diz Roberto Areias Neto, CEO do TravenUp. 

 

Apoio de amigos 

O slogan do TravenUp é “Mostre-me o caminho”, pois se propõe a indicar serviços como 

transporte, intérprete, alimentação, hospedagem, passeios, experiências de viagem, aulas de 

culinária, cursos, shoppings e outros centros de compras, casas de câmbio, treinamentos, 

serviços de beleza etc. no seu país e no exterior. 

Para isso, conta com o apoio dos MyLoFriends, uma contração do termo My Local Friends para 

indicar amigos prestadores de serviços no Brasil e em outros países. MyLoFriends são 

pessoas que conhecem e gostam das mesmas coisas que um turista ou um viajante a 

negócios. “O inesperado e o único nem sempre estão na primeira página de busca do Google, 

mas eles podem acontecer quando você menos esperar e são encontrados especialmente 

com aqueles que estão dispostos a compartilhar seu conhecimento”, diz Evandro Inada. 

“Nossa plataforma é uma grande família, uma grande comunidade global que não deixa 

nenhum MyLoFriend para trás”, afirma Areias. Ele cita as três categorias em que o TravenUp 

atua: 

1. Experiências que surgem quando trocamos conhecimentos ou habilidades 

diretamente com o MyLoFriend. É o que de mais peculiar pode ocorrer em um destino 

de viagem. Por exemplo, em aulas, lições, interações, experimentos, práticas, costumes 

locais, culinária, visitas guiadas etc. 

2. Passeios inesquecíveis acontecem em visitas, caminhadas, cavalgadas, mergulhos, 

excursões etc., feitos individualmente ou em grupos, acompanhados ou não. 
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3. Serviços para viajantes podem incluir motorista particular, aluguel de carro, 

traslados, seguros, itinerários, reservas, serviços de beleza e muitos outros para fazer 

sua jornada mais confortável e segura. 

 

Iniciar suas descobertas no TravenUp é fácil: 

1. Use o filtro de busca para encontrar um local, um serviço, um passeio ou uma 

experiência única. 

2. Pesquise o anúncio e confira em profundidade o que você procura. 

3. Faça contato direto com o MyLoFriend, peça uma cotação personalizada e combine 

tudo por escrito. 

4. Chegue e desfrute o local de sua visita; o MyLoFriend é alguém que conhece todos 

os detalhes sobre a cidade que você visitará. 

  

 

 

O que torna o TravenUp diferente? 

Os principais benefícios para os MyLoFriends e para os viajantes: 

1. Você não paga para usar o TravenUp. Você usa nossa plataforma para anunciar um 

serviço ou buscar um MyLoFriend e não paga nada por isto. Ser gratuito significa 

menores custos para tanto para o viajante como para o MyLoFriends. Você sabia 

que aproximadamente 50% do lucro de uma compra nesse setor são destinados 

para cobrir os gastos com o atravessador? 
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2. Nós insistimos no contato direto com aqueles que anunciam em nossa plataforma. 

É aí que estão as dicas que você não encontra no Google. Tudo acontece em tempo 

real e com pessoas reais. 

3. O TravenUp não oferece nenhum meio de pagamento, nem solicita depósito ou 

cartão de crédito; isto quem combinará com o viajante é o MyLoFriend. 

4. O viajante pode personalizar toda a sua viagem; é um processo feito sob medida. 

Encontre e combine com o MyLoFriend desde um chip pré-pago na saída do portão 

de desembarque no aeroporto até as mais exóticas e exclusivas experiências de 

viagem. Tenha tudo na palma de sua mão. 

 

Estamos na fase inicial de crescimento da empresa, buscando o maior número possível de 

serviços de alta qualidade, passeios inesquecíveis e experiências únicas disponíveis em 

qualquer local do planeta. 

 

Agradecemos a confiança. 

Atenciosamente, 

Roberto Areias Neto, CEO e 

Evandro Inada, CPO – Co-fundadores da TravenUp 

 

 

Se você quiser mais informações sobre este tópico, por favor contate Evandro no telefone 

+55 11 971504250 ou no e-mail evandro@travenup.com 


